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Skolebestyrelsesmøde 

 

Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 17.00-20.00  

på Holme Skole 
 

 

DAGSORDEN 
 

A. GENERELT (17.00-17.40 - INKL. PAUSE) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

3. Orientering om SBFU-sager 

Der har ikke været afholdt møde. 
 

 

B. Konstituering (17.40-18.00) 

 Med mindre der er sket ændringer siden formandsskabets seneste opdatering fortsætter den 

nuværende skolebestyrelse uden supplering. Derfor bliver det ikke nødvendigt med kampvalg, 

hvorfor formandsskabet foreslår, at bestyrelsen konstituerer sig på ny. 

 Svend Ladefoged blev valgt som formand. Marianne Eis blev valgt som næstformand.  

  

  

C. Tema og arbejdsform (18.00-19.25) 

 

1.  Arbejdsform 

 Ligeledes i forlængelse af forrige møde, skal vi drøfte arbejdsformen i bestyrelsen. Vi er alle 

forskellige og kommer sikkert med forskellige ideer og tilgange til “det at sidde i skolebestyrelsen”. 

Nogen har ideerne selv og andre vil måske hellere koble sig på. Ligeledes har vi sikkert også 

forskellige muligheder, når det gælder arbejdsindsatsen. Det er derfor vigtigt, at vi finder en 

arbejdsform, hvor alle kan være med - punktet kan naturligt både ses i relation til C 2 og til 

bestyrelsesarbejdet generelt. 

Den generelle opfattelse er at bestyrelsen kom godt fra start. Her og nu mangler der dog 

kontinuitet. Et forslag kunne være at der arbejdes mere i udvalg. Bestyrelsen har nu siddet 1 år, 

og det er nu, at det skal konkretiseres hvad der skal arbejdes med. 

Bestyrelsen kan virke som inspiratorer. Det er ikke sikkert at skolebestyrelsen arbejder med 

temaet/opgaven hele tiden, men det sker i samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere. 
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Arbejdsformen skal understøtte de temaer/det antal temaer, der skal arbejdes med.  

 
2. Tema                                                                                                                          
 

Vi fortsætter drøftelserne fra vores forrige møde omkring, hvilke emner/projekter, som vi gerne vil 
arbejde med de(t) kommende år. Inspirationen er stadig de fire temaer fra sidst:  
  

•  Undervisning (eksempelvis inklusion, skolestart, udvikling af trin) 

•  Organisering (eksempelvis frokost, mødetider/frikvarter, brug af lokaler) 

•  Fysiske rammer (eksempelvis udskoling, mellemtrin, CO2-projekt) 

•  Samarbejde (eksempelvis skole-hjem, forældre-forældre). 

  
   Det kan virke lidt uoverskueligt og målet er da heller ikke, at vi lægger os fast på en endelig 

 udformning på nuværende tidspunkt. For at hjælpe os lidt på vej, har skolens ledelse lavet 
 vedhæftede oplæg, der beskriver ledelsens overvejelser på nuværende tidspunkt. 

   
  I forlængelse af ledelsens oplæg synes det relevant, at Sund Skole-gruppen kort fortæller om 

 status i forhold til ideer og ikke mindst arbejdsform (jf. C.2.). 
 

Allan gennemgik ledelsens oplæg.   
Oplægget er inspiration til bestyrelsens fremtidige arbejde.  
Aktuelle emner/temaer kunne være:  

 
• Sund Skole 
• Fleksibel lokaleudnyttelse og mange forskellige læringsmiljøer 
• Samarbejde og kommunikation 

 

På næste møde skal alle medlemmer bidrage med 5 – 10 linier om hvad de gerne vil arbejde med. 
Det må gerne afstemmes med de tilbagemeldinger der kommer fra personalet. 

 

 

D. ORIENTERING (19.25-19.55) 

1. Invitationer 

Rådmandsmøde den 28. november (se vedhæftede invitation).  
Inspirationsmøde den 29. november (se vedhæftede invitation). 

2. Aktuelt fra skolens ledelse  

2.1.  Status i forhold til vores busser.    

2.2.  Budgetvedtagelsen i Byrådet vedr. 2012 – 2015 

2.3.  Trafikanalyse - stadig intet nyt 

2.4.  Brugerundersøgelse blandt den samlede forældregruppe 

2.5.  Budget 2011 - status 

2.6.  Status vedr. udlicitering af rengøringen pr. 1.1 2012 

2.7.  Initiativ vedr. ny beskrivelse af  den fremtidige samlede skoleledelsesrolle 
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Allan orienterede kort om ovennævnte punkter. 

 

 

E. EVT. (19.55-20.00) 

 

MØDET FOR FORÆLDRERÅDENE AFHOLDES SOM AFTALT DEN 16. NOVEMBER. DER UDSENDES 

”INDKALDELSE” I INDEVÆRENDE UGE. 

SVEND, MARIANNE OG ALLAN LAVER FREMTIDIGE MØDEDATOER OG SENDER DEM UD. 

 

 

 

REF: MARC 


